
Oslo kommune
Utdanningsetaten

Velkommen til 
Marienlyst skole!

8.trinn skoleåret 2023/2024 

Marienlyst skole



Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Program

• Informasjon fra skolens ledelse 
• Visjon, verdier og hva som er viktig for oss

• Barneskole vs. ungdomsskole

• Skolens satsningsområder

• Skole-hjem samarbeid og forventninger

• Informasjon fra elevmentorer                       
• Informasjon fra sosialpedagogisk rådgiver og 
avdelingsleder 7. og 8. trinn
• Informasjon fra utdannings- og yrkesrådgiver
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Marienlyst skole

• 1050 elever 
• 500 på ungdomstrinnet 
• Byomfattende spesialklasser
• En skole for alle 
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Marienlyst skole skal kjennetegnes ved:

• Godt læringsmiljø og trygt skolemiljø som er varmt og inkluderende

• En kultur der læring og trivsel står sentralt

• Gode læringsresultater

• Høy faglig kompetanse i personalet

• Høye ambisjoner for både elever og ansatte

• Godt samarbeid med hjemmene og eksterne samarbeidspartnere

• Vi er en skole for alle!
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Barneskolen
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Dette er viktig for oss (bl.a.)
• Tett skole-hjem samarbeid (oppstartssamtaler)

• Høy faglig kompetanse

• Matematikk og IKT

• Lesing og skriving i alle fag

• Fortsatt tilpasset opplæring og tilrettelegging

• Læringsfremmende tilbakemeldinger

• Nærværsjobbing

• Sosiale ferdigheter og skolemiljø – trygghet og trivsel

• Tilbud etter skoletid, basert på elevenes interesser.

• Ruste for fremtiden! 

• Høy grad av elevinvolvering og elevmedvirkning
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Henrik N, Henrik O, Aurora og 
Iben

Elevmentorrollen 



Rekk opp hånda øvelse



Rekk opp hånda hvis…

• du har et barn som kommer fra Marienlyst skole. 

• du har et barn som kommer fra Ullevål skole.

• du har et barn som kommer fra en annen skole enn Ullevål og 
Marienlyst. 

• du har et barn som gruer seg til å begynne på ungdomskolen. 

• det er første gangen du har et barn som skal begynne på 
ungdomskolen. 

• du har hatt barn på ungdomskolen før.



Hva gjør elevmentorene?

• De første ukene er elevmentorene med 8. trinn i hvert friminutt

• Bli kjent leker → blir kjent med elever og elevmentorer

• Gjør elevene tryggere på skolen og på hverandre

• Sosialt: leker, pizzakvelder, temasamlinger hvor vi lærer om et godt 
klassemiljø

• Taushetsplikt 

• Temasamlinger

• Elevmentorer er venner, ikke lærere



Hvordan ble vi valgt?
• Søknad

• Intervju

• Ikke tilfeldig valg for elevmentor

• Tilbakemelding – svar angående 
søknad og intervju (valgt eller ikke 
valgt)

• Deretter hyttetur med de utvalgte 
elevmentorene

• Informasjon og forberedelser 
angående faget



Egne erfaringer fra 8.-klasse
• Klassefordeling – det er ikke 

så farlig!

• Klassemiljø og sosialt miljø 
trenger ikke være med de 
samme vennene

• Møter vennene dine i valgfag 
og språk

• Pizza og filmkveld

• Kanonball + aktiviteter

• Eldre forbilder – eldre 
venner

• Noen å stole på -
Taushetsplikt

• Glatt overgang fra 
barneskole til ungdomsskole 



Besøk i 7. klasse

• Vi var på besøk til Ullevål og Marienlyst 
skole's 7. klasse

• Informerte elevene om hva de kan 
forvente angående ungdomsskolen og 
elevmentorene.

• Vi hadde spørsmålsrunde om alt fra fag 
og karakterer til det sosiale på skolen, 
eks. venner og klasser 



Marienlyst skole

• Engasjerte lærere

• Vil elevene best

• Variert opplegg 

• Tilrettelegger for ulike behov, følger med i 
klassen

• Gode forbilder – mange ulike personligheter 
som viser at det er greit å være seg selv 

• Sosialt

• Fellesarealer – kantine, bibliotek

• Aulasamlinger rundt høytider og ferier 

• Kanonball, stikkball, fotball –turneringer på 
tvers av klasser og trinn

• - Samlet skole 



Spørsmål? 
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Sosialpedagogisk rådgiver
• Følge opp enkeltelever i samarbeid med 

kontaktlærer

• Ha samtaler med enkeltelever eller grupper som 
ønsker det

• Være med i forebyggende arbeid

• Koordinere elevmentorer og lærere

• Koordinere elevrådsarbeid

• Samarbeide med PPT, BUP, barnevern,                   
helsesøster, bydelen, politi

• Koordinere arbeidet med overgangen til 
ungdomsskolen
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Veien videre
• Vedtak om skolebytte f.o.m. 31.03

• Besøksdag blir gjennomført i mai/juni 

• Bli kjent uke i uke 26

• Klassene settes sammen av skolens ledelse og 
sos.ped.rådgiver, i samarbeid med nåværende 
kontaktlærere (elevgjennomganger)

• Det tas pedagogiske og sosiale hensyn

• Det er ikke anledning til å komme med ønsker

• Klassene offentliggjøres ved skolestart
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Rådgiver
Tilvalgsfag: elevenes valg:
• Fransk
• Spansk
• Tysk
• Engelsk fordypning
• Arbeidslivsfag

Elevene får karakter som er tellende ved inntak til videregående skole.
De kan trekkes ut til muntlig eksamen på 10.trinn.

Bytte av tilvalg må gjøres før jul - VIKTIG!

§ 1-8. Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen 
Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha 
opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller 
samisk. Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal 
eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk
og språkleg fordjuping tek til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd 
med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne 
overgang på eit seinare tidspunkt. 
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Valgfag 2023 / 2024
• Elevene velger valgfag etter skolestart i august. Da vil 

valgfagene bli presentert, og elevene får infoskriv og 
påmelding med hjem. Oppstart blir etter høstferien.

• Følgende valgfag blir (sannsynligvis) tilbudt neste år:

- Fysisk aktivitet og helse

- Friluftsliv

- Medier og kommunikasjon

- Produksjon for scene

- Utvikling av produkter og tjenester (kantine)

- Innsats for andre

- Design og redesign 

- Teknologi og design (programmering)

- Praktisk håndverksfag
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Håper dere ikke har hatt det slik:
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Men at dere kommer hjem slik
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TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!
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